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I. DISPOSIÇÕES 
 
I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. A Extensão Enfermagem Cuidar Faz Bem - ADAB propicia a inserção dos discentes de 
enfermagem no Ambulatório Docente Assistencial da Escola Bahiana de Medicina (ADAB) – 
Brotas, com o objetivo de possibilitar a vivência de práticas em uma unidade de média 
complexidade no Centro Integrativo e Multidisciplinar de HTLV e atendimentos de Atenção 
Primária à Saúde - APS no ambulatório do ADAB.  
 
A Extensão tem por objetivos pedagógicos: 

 Desenvolver e estimular habilidades colaborativas para o desenvolvimento de 
trabalhos técnicos de planejamento multiprofissional e com Associação HTLVida; 

 Vivenciar as responsabilidades inerentes aos trabalhos em equipe: pontualidade, 
proatividade, comunicação e cumprimento das atividades preconizadas; 

 Aprender e dar feedback de equipe objetivando o crescimento profissional; 

 Desenvolver habilidades interpessoais junto à comunidade desenvolvendo 
habilidades para realizar intervenções grupais, de acolhimento e ou de sensibilização 
junto aos cidadãos. 

 
2. O processo de seleção ao que se refere este edital será de responsabilidade do 
Componente Curricular Estágio Supervisionado e se constituirá em três fases: entrega da 
carta de intenção e participação em dinâmicas de grupo. 
 
3. A duração deste programa será de 01 ano, prorrogável por igual período (se houver a sua 
manutenção no semestre seguinte), exceto as discentes do 9º semestre em fase de 
conclusão do curso. Do total de 15(quinze) vagas será assegurada a permanência na 
Extensão Enfermagem Cuidar faz Bem os alunos que cumprirem os requisitos estabelecidos 
pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, incluindo a solicitação e confirmação do 
referido pleito.  
 
4. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 07 (sete) vagas distribuídas entre 
estudantes do 7º, 8º e 9º semestres de enfermagem, mediante comprovação de matrícula 
no semestre. 
 
 



 

II. METODOLOGIA DE TRABALHO: 
1. A Extensão Enfermagem Cuidar Faz Bem, será desenvolvido nas dependências do ADAB – 
Brotas, nos dias de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira com a projeção descrita abaixo: 
Terça-feira: grupo 01 com 05 discentes 
Quarta-feira: grupo 02 com 05 discentes 
Quinta-feira: grupo 03 com 05 discentes 
 
2. O horário de realização das atividades será das 13:30 até às 17:30 horas; 
3. As estudantes, sob a supervisão da docente, realizarão as seguintes atividades, de acordo 
com o dia especificado por grupo. Durante o semestre todas as alunas estarão 
desenvolvendo atividades preconizadas na Extensão, mediante programação prévia (os 
grupos terão vivências de 05 semanas em cada área assistencial ocorrendo revezamento de 
dias conforme previsto nesse Edital). 
 
 
3.1. Vivências no campo do processo de Gestão em Saúde e Ações gerenciais: 
3.1.1. Desenvolvimento de atividades junto a gerência de enfermagem: 

 Planejamento dos cronogramas de distribuição dos trabalhos e colaboradores, 
(escala de serviço, ordem de serviço, memorandos, programas de qualidade) 

  Elaboração e inserção dos protocolos do Ministério da Saúde para os programas: 
abordagem sindrômica, saúde reprodutiva e prevenção do câncer de colo do útero. 

 
3.2. Ações Assistenciais: 
3.2.1. Programa de prevenção e cuidados paliativos no Centro Multidisciplinar de HTLV, 
onde serão desenvolvidas as consultas de enfermagem, acolhimento em sala de espera, 
capacitação para o autocuidado. 
3.2.2. Consulta de Enfermagem em Planejamento Familiar: saúde sexual e saúde 
reprodutiva; 
3.2.3. Consulta de Enfermagem na prevenção ao Câncer de colo de útero – exame 
Papanicolaou com abordagem sindrômica. 
3.2.4. Consulta de enfermagem aos clientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 

Sistêmica. Serão desenvolvidas atividades de acolhimento em sala de espera, capacitação e 

incentivo para o autocuidado na prevenção objetivando resultados concretos e mensuráveis 

Ênfase e estimulo do paciente para o seguimento do tratamento (adesão) e o autocuidado 

em todos os encontros programados. 

 
3.3. Ações de Promoção e Prevenção à Saúde: 
3.3.1. Implantação de grupos de qualidade de vida e promoção da saúde; realização de 
atividades de educação permanente intra e extra-muro; 
3.3.2. Realização de simpósio sobre HTLV em parceria com o Centro de HTLV e Associação 
HTLVida para estudantes e profissionais de saúde. 
3.3.3. Realização anual da Feira de Saúde Cuidar Faz Bem 
3.3.4. Participação em eventos científicos: Mostra Científica e Jornada de Enfermagem 
 
 



 

3.4. Ações de Educação Continuada na Extensão 
3.4.1 - Integração I – Acolhida as discentes, apresentação e discussão dos protocolos 
vigentes no ADAB na abertura do semestre; 
3.4.2 -  Integração II – Encontro com os três grupos para apresentação de relatos de 
experiências, vivências na Extensão e discussão de temas vigentes. 
 
3.5. Vivências com Associação HTLVida: 
Desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção ao HTLV em parceria com 
Associação HTLVida. As atividades desenvolvidas propiciam as discentes compreender à 
importância do associativismo enquanto instância de luta para melhoria e conquista do 
direito à saúde.  
 
 
III. FREQUÊNCIA 
Ao final do programa a estudante terá direito ao certificado de participação, desde que 
apresente a frequência de 100%. A carga horária mínima estabelecida para conclusão do 
período do projeto será de 60 horas (semestral).  Carga horária total: 56 horas no âmbito do 
ADAB e 04 horas em atividades extra-muro. Desta forma, caso haja remanejamento ou 
suspensão das atividades de campo por demandas de incompatibilidade cronológica, será 
instituído pela professora supervisora a realização de atividade acadêmica substitutiva, na 
modalidade de estudo por problematização.  
A atividade de produto final do programa será elaboração de relato de experiência. 
 
Obs.: 

 Para a participação neste projeto não é necessário o pagamento de taxas, porém é 
imprescindível que a estudante esteja devidamente matriculada e frequentando o 
curso. 

 A participação neste programa de extensão é de caráter voluntário, assim, a 
estudante não receberá nenhum subsidio ou reembolso para a realização das ações 
previstas. 
 

 
IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

1. Período de inscrição: 25 de janeiro a 17 de fevereiro de 2016. 
2. A seleção ocorrerá no dia 19 de fevereiro de 2016 às 9h na Unidade Acadêmica do Cabula 

(sala a ser divulgada). 
3. As estudantes deverão preencher a ficha de inscrição, apresentar comprovante de 

matrícula no ato da inscrição a realizar-se na Secretaria da Pós-graduação do Cabula. 
 

4. A seleção consistirá em duas etapas: 
4.1 Carta de intenção: a estudante deverá explicitar os motivos para a participação no 

programa, as expectativas e como pretende contribuir para o mesmo. A carta deve 
ser redigida em próprio punho, datada, assinada. A mesma deverá ser entregue no 
ato da inscrição. 



 

4.2 Entrevista coletiva: a estudante participará de dinâmica de interação. Serão 
avaliadas nesse ínterim, a conduta dos discente frente as vivências propostas. 

 
5. As estudantes aprovadas nas duas etapas iniciarão as atividades no ADAB no dia 23 de 
fevereiro de 2016. Todas deverão participar do encontro de Integração na referida data. 
 
V. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 

1. As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação; 
2. Havendo vacância serão convocados os candidatos por ordem classificatória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador, 22 de janeiro de 2016. 
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Supervisora de Campos de Práticas do Curso de Graduação em Enfermagem 
 
Aidê Nunes da Silva 
Docente do Programa de Extensão – Enfermagem Cuidar Faz Bem - ADAB 
 


